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Опис вибіркової навчальної дисципліни «Право міжнародної безпеки» 

для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

за спеціальністю 081 Право  

Назва навчальної 

дисципліни 
Право міжнародної безпеки 

Кафедра  Міжнародного та європейського права 

Курс та семестр 4 курс, 8 семестр 

Форма контролю Проектна/кейсова 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Іванова Роксолана Юріївна, доцент кафедри міжнародного та 

європейського права, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://univer.km.ua/profile/ivanova-kemenyash-roksolana-

yuriyivna). 

Семінарські заняття, консультації:  

Іванова Роксолана Юріївна, доцент кафедри міжнародного та 

європейського права, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://univer.km.ua/profile/ivanova-kemenyash-roksolana-

yuriyivna). 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — є всебічний аналіз видів 

загроз безпеці на національному та глобальному рівнях і 

формуання цілісного бачення міжнародної безпеки як запоруки 

нейтралізації цих загроз. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно 

до стандарту вищої 

освіти 

Загальні компетентності: 

 сформувати уявлення про основні принципи і норми права 

міжнародної безпеки; 

 систематизувати основні підходи щодо розуміння ключових 

понять у сфері міжнародної безпеки; 

 поглибити навички системного аналізу міжнародно-правових 

актів та їх застосування; 

 поглибити вміння студента щодо формулювання власних 

юридичних висновків про сучасну міжнародно-правову 

ситуацію, використання різних джерела безпосередньої й 

опосередкованої інформації для з’ясування потрібних обставин 

і фактів; 

 сприяти самостійній науковій роботі студентів. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

▪ розуміння природи та джерел зовнішньої політики держави, 

еволюції підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, 



принципів організації системи зовнішньої політики та 

функціонування її інститутів; 

▪ специфіки способів та засобів захисту національних інтересів 

власної держави за допомогою міжнародно-правових інструментів; 

▪ юридичного супроводу основних видів зовнішньоекономічних 

операцій і міжнародної економічної взаємодії; 

▪ загальних характеристик міжнародної нормативної системи та місця 

в ній міжнародного права, теоретичних підходів до співвідношення 

національного та міжнародного права та практичних засобів 

забезпечення їхньої взаємодії; 

▪ уміння демонструвати знання та розуміння основних фактів, 

джерел, принципів, доктрин, теорій в галузі міжнародного права; 

▪ уміння до збору, обробки й упорядкування великого обсягу 

різнорідної інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої 

політики України та інших держав, сортувати її за релевантністю 

поставленій задачі, виділення суттєвого. 

Результати навчання 

відповідно до 

стандарту вищої освіти 

ПРН-2. здатність демонструвати знання та глибоке 

розуміння фактів, джерел, принципів, доктрин, теорій, механізмів, 

пов’язаних із. 

ПРН-4. здатність демонструвати практичні навички 

застосування норм міжнародного, матеріального та процесуального 

права щодо правовідносин у визначених міжнародно-правових 

ситуаціях;  

ПРН-8. здатність використовувати та демонструвати результати 

використання необхідних загальних та спеціалізованих програмних 

продуктів за допомогою пошукових систем та баз даних. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Загальна характеристика та суть права міжнародної 

безпеки. 

Тема 2. Міжнародне співробітництво, як спосіб підтримання 

безпеки та правопорядку. Міжнародний конфлікт. 

Тема 3. Міжнародна воєнна безпека. 

Тема 4. Міжнародна економічна безпека. 

Тема 5. Міжнародна інформаційна безпека. 

Тема 6. Міжнародна екологічна безпека. 

Тема 7. Міжнародна ядерна та радіаційна безпека. 

Тема 8. Міжнародна соціальна безпека. 

Тема 9. Міжнародно-правовий режим протидії тероризму. 

Тема 10. Органи регулювання міжнародної безпеки. Українська 

держава у системі міжнародної безпеки. 

 

 

 

 

 

 

 


